PROGRAMA

01

TROBADA
NOVEMBRE 2017

Presentació i sessió de treball de la
guia “Orientacions per a la definició
d’una estratègia comunitària”

En la primera hora es realitzarà una
presentació oberta sobre la guia
Públic objectiu:
“Orientacions per a la definició d’una
tècnics/es de
estratègia comunitària” en què es
districte
presentaran els continguts de la mateixa
Format:
com a desplegament del Marc Operatiu
presentació i sessió per a l’Acció Comunitària.
de treball
Horari: dijous 9, de En la segona hora es realitzarà una sessió
12 a 14 h
de treball adreçada als Tècnics dels

Districtes, en la que es realitzarà una
presentació sobre la guia “Orientacions
per a la definició d’una estratègia
comunitària”* i un espai per al seu
contrast i aprofundiment. El contingut
d’aquesta guia, que vol ser un instrument
de treball útil, té per objectiu ser un
suport pràctic per a endreçar els processos
d’acció comunitària en els barris on els
tècnics desenvolupen la seva funció.
*La guia és una eina que estarà disponible per a
totes les persones i entitats interessades encara
que aquesta sessió estigui adreçada només a
tècnics de districte.

02

Debat metodològic - “Descobrim
eines per treballar amb la ciutadania
no organitzada. Espai per compartir
aprenentatges”

Públic objectiu:
professionals de
l’àmbit comunitari,
estudiants i persones
interessades
Format: debat
metodològic
Horari: divendres 10,
de 9.30 a 14 h

Volem promoure un debat sobre com
estem treballant per implicar en processos
i accions comunitàries a la ciutadania no
organitzada, reflexionarem i extraurem
aprenentatges, límits i dificultats a partir de
pràctiques concretes que utilitzen diferents
eines (etnogràfiques, sociològiques, arts
escèniques i plàstiques, comunicatives, ...).
Les experiències que tenim previst
convidar són les següents.
_ Solos en la Plaza (Universitat de
Barcelona)
_ Fem Kiosk (Circula cultura)
_ Des dels blocs (La Fundició)
_ Arts escèniques i acció
comunitària (Art&coop)
_ Dones invisibles de Roquetes
(centre Ton i Guida)

03

Debat públic - “Espai públic i usos
comunitaris, l’espai públic com a
equipament de proximitat”

Coproductores:
Ateneu l’Harmonia
Públic objectiu: obert
Format: debat públic
Horari: dijous 9, de 16
a 20 h

Ens preguntem, és l’espai públic un
equipament de proximitat? De la mateixa
manera que un centre cívic està obert
24 h, l’espai públic també ho està? Com
conciliem diferents usos en l’espai públic,
donat que són molt diversos i responen a
interessos que també ho són?
Per tal de promoure un debat públic de
qualitat, ens caldrà definir bé el context,
tenir una visió informada (aportar
informació sobre quins són els usos, la
normativa que els regula, els tràmits)
i comptar amb aportacions sobre les
diferents visions i pluralitat de discursos
sobre usos que s’han de donar en l’espai
públic.

04

“Gestió de l’espai públic i el nou
conveni de patrimoni ciutadà”

Coproductores: Espai
Germanetes
Públic objectiu:
entitats i col·lectius
que gestionen
primera edició pla
Buits, administració i
persones interessades
en la temàtica
Format: grup de
treball
Horari: divendres 10,
de 16 a 20 h

A finals d’octubre 2017 s’activa el nou
conveni de Patrimoni Ciutadà que penja
de la Direcció de Democràcia Activa i
Descentralització, Regidoria de Participació
i Territori. En aquest sentit, s’obre un
nou paradigma per concebre el que és
públic com a comú. En aquest marc, i
atenent la finalització de contractes de
la primera edició de Pla Buits de la ciutat
de Barcelona, volem obrir una jornada
de treball i reflexió envers aquest canvi
conceptual. Què implicarà això a la
pràctica? Quines podrien ser els llums i les
ombres? Quines podrien ser les llums i les
ombres? Quines experiències coneixem
en aquest escenari?
L’espai està pensat per diversos agents:
primera edició de Pla Buits (en aquesta
línia, l’Espai Germanetes és coproductor
i impulsor dins d’Energies Comunitàries
d’aquesta línia de reflexió), administració i
persones interessades en la temàtica.

05
Coproductores: Plans
comunitaris de
Roquetes, Poblenou i
Poble Sec
Públic objectiu:
treballadores
comunitàries,
professionals serveis
públics, treballadores
d’equipaments,
membres d’entitats
gestores de projectes
comunitaris
Format: espai de
presentació i de debat
Horari: divendres 10,
de 16 a 20 h

06

“Els reptes dels processos
comunitaris”
Volem obrir un espai de debat i
aprofundiment sobre diferents
dimensions dels processos comunitaris.
Aquest espai està obert a professionals
de serveis públics i treballadors
comunitaris, així com entitats,
col·lectius i ciutadans vinculats o que
promouen iniciatives comunitàries.
Aquest espai respon a preguntes
que hem recollit de diferents plans
comunitaris de la ciutat que tenen a
veure amb:

_ El creixement i la sostenibilitat del Pla
_ Metodologies per afavorir la

participació
_ Funcions i objectius
_ Les dimensions del pla comunitari

“Creem el Laboratori de
Comunicació Comunitària: Les
necessitats comunicatives dels
projectes comunitaris”

Aquest espai vol donar continuïtat
a activitats que ja s’han dut a terme
Coproductores: Teleduca. en les anteriors trobades d’energies
Educació i Comunicació
comunitàries, amb la participació
amb la col·laboració de
d’entitats i serveis que promouen
Càmeres i Acció, ComSoc i processos i accions comunitàries
ElParlante
i professionals de la comunicació
Públic objectiu:
comunitària. Ens plantegem dos
professionals de
reptes: d’una banda recollir quines
la comunicació,
són les necessitats comunicatives
actors que impulsen
dels projectes comunitaris i, de l’altra,
l’acció comunitària
posar en comú idees i propostes per
(equipaments, entitats, definir les bases que hauria de tenir
serveis, responsables de un laboratori/escola de comunicació
projectes,...)
comunitària.
Format: espai de
presentació i de debat
Horari: dijous 9, de 16
a 20 h

07

“Gestió comunitària: taller sobre
béns comuns i polítiques culturals”

Taller pràctic al voltant de la recerca
portada a terme per Artibarri i La
Coproductores:
Hidra Cooperativa sota el programa
Artibarri, La Hidra
de Cultura Viva de l’Institut de Cultura
Cooperativa i Cultura
de Barcelona. Aquesta activitat pretén
Viva de Barcelona
posar en comú i discutir algunes de les
Públic objectiu:
línies d’acció i anàlisis que s’extreuen
professionals i
d’aquest treball d’investigació. Així
ciutadania interessada mateix, vol obrir un espai de debat
en gestió comunitària; sobre possibles rutes, tensions i
participació ciutadana potencials de la gestió comunitària
i equipaments de
de la cultura a la ciutat de Barcelona.
proximitat, cultura,
El taller està concebut com una
casals de barri, centres preparació de l’espai de treball sobre la
cívics o fàbriques de
recerca a les jornades de Cultura Viva
creació
de 2017.
Format: taller pràctic
Horari: dijous 9, de 12
a 14 h

08

“Fem Mapa i fitxer d’entitats”

Dues sessions dinàmiques idèntiques per
presentar el nou fitxer i el mapa de les
Públic objectiu:
entitats i dels projectes comunitaris de la
entitats, professionals i ciutat. Aquestes dues sessions les farem
ciutadania
una en horari de matí (dijous) i l’altra en
Format: presentació i horari de tarda (divendres) per facilitar la
taller
participació tant dels professionals de les
Horaris: Sessió 1:
diferents àrees i de les entitats, com de les
dijous 9, de 9.30 a
persones implicades en les entitats. Tria la
11.30 h Sessió 2:
que et vagi millor.
divendres 10, de 16 a
18 h
Cada sessió de treball constarà de dues
parts: La primera és una breu descripció
dels antecedents i la presentació del
nou fitxer amb les noves aplicacions i
funcionalitats, com la digitalització dels
tràmits. La segona part està pensada per
recollir les aportacions de les persones
participants sobre alguns aspectes del
fitxer, com poden ser les categories de
classificació de les entitats o d’altres
necessitats i funcionalitats, amb l’objectiu
que el fitxer sigui una eina útil i dinàmica
que es construeixi i evolucioni amb la
implicació activa dels qui la fem servir.
Durant la Trobada podreu consultar el
fitxer i el mapa en un dispositiu electrònic
i un mapa ubicat a l’equipament de l’Espai
Jove les Basses.

DIJOUS 9
NOVEMBRE

TAULES
9 a 9:30

Inscripcions

9:30 a 11:30

Presentació i Taller “Fem Mapa i fitxer d’entitats”

11:30 a 12

Esmorzar

12 a 14

Presentació i sessió de treball de la guia - “Orientacions per a la
definició d’una estratègia comunitària”
Gestió comunitària: taller sobre béns comuns i polítiques culturals

14 a 16

Dinar

16 a 20

Debat públic - “Espai públic i usos comunitaris, l’espai públic com
a equipament de proximitat”
Creem el Laboratori de Comunicació Comunitària: Les necessitats
comunicatives dels projectes comunitaris

DIVENDRES 10
NOVEMBRE

9 a 9:30

Inscripcions

9:30 a 11:30

Debat metodològic - “Descobrim eines per treballar amb la
ciutadania no organitzada. Espai per compartir aprenentatges” I

11:30 a 12

Esmorzar

12 a 14

Debat metodològic - “Descobrim eines per treballar amb la
ciutadania no organitzada. Espai per compartir aprenentatges” II

14 a 16

Dinar

16 a 18

Gestió de l’espai públic i el nou conveni de patrimoni ciutadà I
Els reptes dels processos comunitaris I
Presentació i Taller “Fem Mapa i fitxer d’entitats” (repetició)

18 a 20

Gestió de l’espai públic i el nou conveni de patrimoni ciutadà II
Els reptes dels processos comunitaris II

INFORMACIÓ
D’INTERÈS
És imprescindible inscriure’t a través de
la nostra pàgina web a totes aquelles
activitats on vulguis anar, inclosos els
serveis oferts. Et recomanem inscriure’t
abans del 6 de novembre si vols gaudir del
servei del dinar o de la ludoteca infantil.
L’acollida de les assistents es farà cada dia a
partir de les 9 h al vestíbul del centre.

9 i 10 de novembre

Trobada d’Energies Comunitàries
Espai Jove Les Basses
Carrer del Teide, 20, 08031 Barcelona

Hi haurà servei gratuït de ludoteca infantil
per a totes aquelles persones que en
vulguin fer ús.
El dinar té un cost de 5€ per dia i s’haurà
de pagar físicament en el moment de
formalitzar la inscripció al taulell d’acollida.
El servei de càtering està gestionat per
projectes de transformació social.

energiescomunitaries.barcelona
@ComunitariesBCN
#ConnectemComunitats
#energiescomunitaries
www.facebook.com/energiescomunitaries

L’organització es reserva el dret de
modificar la programació per raons de
força major.

